
52
 å

rg
.  

•  
20

19
/2

02
0•

  I
SS

N
 1

90
4-

31
63

* 
 M

ED
IC

IN
ER

ORGANISATIONERNES   *

K
O

M

MUNIKATIONSO

RGA
N

ÅRG. 52, NR. 2      24. SEPTEMBER 2019

MOK .dk

“Løb til DHL”

“Det bliver sjovt”, 
sagde de...



          2     |     M O K

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 42 samt ugen før påske.
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ONSDAG

MOK udkommer.
SATS månedsmøde. Læs side 6
Albin begynder sin 72-timers faste.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Albin opgiver fasten på 71. time. Han kan 
findes på mac’en. So close.
Bikstok spiller på Refshaløen. Der uddeles 1000 
gratis bajere.

SØNDAG

Andrea skal i kirke.

MANDAG

MOK deadline 12.00
HG-intro i Studenterklubben

TIRSDAG

Filmaften i studenterklubben.
Nr. Sundby Svømmehal holder sent åbent til 22.

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

OSM: OSM København - Onkologisk 
Selskab for Medicinstuderende

Hvor kan der findes information om basisgruppen:
Facebook: OSM København - Onkologisk Selskab for Medicinstuderende

Vil du være med til at knække cancer?  
Så kom og vær med i OSM! 

Vi er basisgruppen der interesserer sig for onkologi – dvs. kræft, kræftbehandling, 
kræftforebyggelse, kræftforskning og kræftpatienter.

Vi er en lille, social basisgruppe med et godt sammenhold og massere af hygge.
Sammen ønsker vi at blive klogere og have det sjovt! Vi arrangerer foredrag, 
ture ud i klinikken og andre events. Alle kan være med i foreningen og det er 
helt gratis – man møder bare op!

Kom glad! 

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Kursus i luftvejshåndtering. Læs side 6
Johan får sin nye boremaskine. En Makita.
Var det noget med en FADL-vagt?

Laaaaaaaaang fredagsbar. MOK Kommer!

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

MOKs nye powercouple 

FADLs wife-beaters 
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I sidste uge blev sommerens 
a fs l u t n i n g  t ra d i t i o n  t ro, 
markeret med DHL-staffetten 
i Fælledparken, som med sine 
125.000 deltagere i løbet af 
ugen, kan kalde sig verdens 
største stafetløb. Koncept er 
enkelt: du løber 5 km (med 
indlagt spurt, hvor du prøver at 
ligne en der ikke er ved at kaste 
op, når du passerer dit eget 
telt). Nu har du optjent nok god 
samvittighed og forbrændt nok 
kalorier, til at retfærdiggøre den tredje tur forbi grillbuffetten, og svedt så meget 
væske, at det eneste ansvarlige er at  kædedrikke 12 store fadøl. På den måde 
bibeholder vi kultur og historie, på vores særlige danske måde, og bringer 
staffetten – så at sige – videre fra det antikke Grækenland, hvor traditionen med 
at løbe med fakler ind til Athen først opstod. Mon ikke de ville have været stolte!
MOK var på pletten som altid, repræsenteret med to hold, baseret i FADL-teltet, 
som enhver kunne finde i den store voksenfestival, blot ved at lytte efter de 
sprøde toner, der konstant bragede ud. Alle FADLs løbere var udstyret med de 
splinternye hvide tank-tops. Hvis ikke de massive sidestik efter din kilometers 
tur, er ikke var motivation nok for at lægge din livstil om, så kan det anbefales 
at være gå en tur omgivet smukke veltrænede medicinerere i tank-tops, der 
strammer (de rigtige steder) mens du står der med dine tynde blege arme, med 
en hvid svedig wifebeater med din grønne Tuborg i hånden, og næsten kan 
høre din tindingers tilbagetogt.
Nå, hvordan gik det så? MOK-holdet har ikke ligget på den lade side over 
sommeren. Bestemt ikke. Præcis hvordan det gik, finder vi aldrig ud af. Kigger 
man under vores startnummer står løbstiderne fra ”Manpowergroup Norway”. 
Medmindre at MOK-redaktionen uden vores viden er blevet opkøbt af en Norsk 
Kapitalfond, er der simpelthen sket en fejl. Det mest sandsynlige er dog at DHL 
mistænker os for at snyde, med så hurtige sluttider. Ekspertvurderingen lyder på 
at vi løb på cirka halvanden time, hvilket gør os til verdens hurtigste ugeblad!
Husk at sætte kryds i læsegruppens kalender til næste år, og hyg med i FADL-
teltet, og se MOKPowerGroupNOTM sætte nye rekorder!

MOK til stafet

Lavet af Ander Myken \\ MOK-red.
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Unge kvinder og mænd søges til projekt omhandlende 
generel anæstesi
 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du er:
•	 Rask
•	 18-35 år gammel
•	 Ikke-ryger
•	 Højrehåndet
•	 Har et BMI på mellem 18 og 30

I dag udføres årligt cirka 200.000 generelle anæstesier (fuldbedøvelser) i Danmark, og op 
mod en kvart milliard på verdensplan. Alligevel ved vi endnu meget lidt om hvordan generel 
anæstesi påvirker hjernen. 
Formålet med dette studie er at undersøge og sammenligne mulige forandringer i hjernen 
som følge af generel anæstesi (fuld bedøvelse). Vi vil ved hjælp af MR-skanninger af hjernen 
undersøge effekten af de to godkendte og mest almindelige midler der bruges som 
sovemedicin i forbindelse med generel anæstesi: Sevofluran og propofol. Sevofluran er en 
medicinsk gas der inhaleres, og propofol er et lægemiddel til intravenøs indgift (gives direkte i 
en blodåre). Yderligere vil studiet undersøge en mulig sammenhæng mellem forandringerne 
i hjernen efter generel anæstesi, og ændringer i træthed, kognitive færdigheder (her evner 
til abstrakt, hurtig og kompliceret tankegang) samt tegn på ændringer i immunsystemet i 
kroppen målt ved blodprøver.

Vi søger derfor raske unge mænd og kvinder i alderen 18 - 35 år til deltagelse i projektet. For 
at deltage skal du være sund og rask, ikke-ryger, være normalvægtig eller let overvægtig (BMI 
18-30), og ikke have et fast forbrug af nogen form for medicin (ud over prævention/p-piller).
Ved deltagelse i projektet skal du gennemgå en helbredsundersøgelse samt to stort set 
identiske forsøgssessioner fordelt på fire dage med MR-skanninger, blodprøver, psykologiske 
tests, spørgeskemaer og i alt to gange generel anæstesi. 
Alle forsøg udføres på Rigshospitalet Glostrup, og der ydes økonomisk kompensation for 
deltagelse heri (150 kroner pr. time).

Du kan læse mere om forsøget, metoder og etiske overvejelser i deltagerinformationen, som 
fremsendes ved kontakt til undertegnede. Har du spørgsmål eller tvivl omkring metoder, 
forløb eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale.  

FOR YDERLIGE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

Signe Sloth Madsen, læge
Signe.sloth.madsen@regionh.dk / tlf. 4025 4790

Projektet udføres af:
•	 Signe Sloth Madsen, læge. Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup. 
•	 Mohammad Sohail Asghar, læge, phd, master of disaster management. 

Neuroanæstesiologisk klinik. Rigshospitalet. 
•	 Karsten Skovgaard Olsen, læge, dr.med. 
•	 Professor Ismail Gögenur, Overlæge, dr.med, Center for Surgical Science, Sjællands 

Universitets hospital, Køge
•	 Professor Kirsten Møller, overlæge, phd, dr.med. Neuroanæstesiologisk klinik, 

Rigshospitalet.
•	 Professor Henrik Bo Wiberg Larsson, overlæge, dr.med. Functional Imaging Unit, Klinisk 

Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup. 

Harvard Medical School – Massachusetts General 
Hospital – VKO ophold

Her får du mulighed for at komme på klinisk ophold på Massachuttes Eye and Ear Infirmary 
(Harvard Medical School), Boston.
Der er etableret et samarbejde imellem Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard Medical 
School) og ØNH-afdelingen på Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er professor 
Christian von Buchwald.

Næste ophold er i januar 2020, med varighed på 4 uger og 2-3 medicinstuderende vil få 
mulighed for at komme afsted. 
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års 
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse. 
Opholdet er meritgivende som VKO (2009-kandidatstudieordningen)
Alle med interesse for ØNH der senest i efterårssemestret har gennemført kurset, opfordres 
til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning. 

Krav: 
•	 Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes 
•	 Du er interesseret i ØNH og er medlem af basisgruppen SØNHKS 
•	 Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
•	 Du skal kunne være væk hele januar måned

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende: 
•	 Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side) 
•	 Karakterudskrift 
•	 CV (max 1 A4 side) 
Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071, 
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston) eller e-mail: christian.von.buchwald@
regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston V2020.

Opholdet blev annonceret i forbindelse med introforelæsningen fredag den 30. august, i 
tilfælde af yderligere spørgsmål kan nedenstående kontaktpersoner for udvekslingsaftalen 
kontaktes: 
Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com 
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
Deadline er fredag d. 4. oktober kl. 10. 
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi 
mv. Det er muligt at finde logi via vores kontakter i Boston. ”Malpracticeinsurance” skal selv 
arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES
Til spændende klinisk forskningsprojekt om fast track image-guided diagnostik og terapi 
af hudtumorer

Hvor:
BIOMEDICAL/OPTICAL IMAGING OF
SKIN CANCER
Start 01.10.2019 på Dermatologisk Afd.
Bispebjerg Hospital

Kontakt 
Overlæge, ph.d., klinisk lektor Mette Mogensen
Mette.Mogensen.01@regionh.dk

Medicin er en menneskerettighed
men stadigvæk har 10 millioner mennesker ikke adgang til livsnødvendig medicin 
- kom og få forklaringen.

Kom til et spændende introarrangement og hør om, hvad studenterorganisationen UAEM
(Universities Allied for Essentiel Medicines) arbejder med.
Få bl.a. svar på følgende spørgsmål:
- Hvorfor mangler 10 millioner mennesker så stadig adgang til livsnødvendig medicin?

- Vores sundhedsvæsen presses af stigende medicinpriser - er vores sundhedspolitik for 
industrivenlig?

Torsdag den 12. september kl. 16.30, Studenterhuset Købmagergade

Om UAEM
Studenterorganisationen UAEM kæmper for lige adgang til medicin for alle.
Ved at påvirke universiteter og politikere prøver vi at ændre måden, hvorpå forskning 
patenteres. Ligeledes kæmper vi for større gennemsigtighed i udviklingen af medicin og 
herigennem vise hvordan medicin prissættes.

Nyt medicinerhold til øre-,næse- og halsklinik på 
Strøget.

Jeg ønsker et hold der dækker alle dage fra 8-15 onsdag dog 12-18.
I skal oplæres i EG-Clinea, høreprøver, priktest, lungefunktion, svimmelhed mm.
Vi er en dynamisk klinik med god humor og fedeste beliggenhed.
Håber at høre fra jer. Holdets størrelse afgøres af vagtønsker.

Med Venlig Hilsen
 
Hans Ulrik Kjærem
Øre-, Næse-, Halsklinikken klinikken på Strøget
Info@oreklinikken.dk
hansulrik1@gmail.com
M: 40103239

Studenterambassadørens 2. kvartal beretning er 
udkommet.
Du kan læse den hele på: https://studenterambassadoer.ku.dk/om-studenterambassadoeren/
nyhedsbreve-og-aarsberetninger/

Hvis bare man 
kunne kombinere 
skønlitteratur med 
faglig viden....
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STUDIEOPHOLD I NORDEN OG EUROPA I FORÅRET 
2020
Vil du på et udvekslingsophold i foråret 2020? Så læs mere her og kom til informationsmøde 
i den 5. september 2019! 

Nåede du ikke at søge om udveksling til fristen i foråret 2019? Så har du stadig chancen!

Hvornår på studiet?
Der er stadig ledige pladser (restpladser) på 2. semester kandidat i Norge, Finland, Slovenien, 
Tyskland og Østrig. På ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet” på 5. semester kandidat 
(2015-kandidatstudieordning) er der ligeledes ledige pladser i Grækenland (ny aftale), 
England, Finland, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.    

Information om hvilke restpladser, du har mulighed for at søge, kan du finde i selve 
ansøgningsblanketten på din uddannelsesside. 

Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23:59.  

Informationsmøde torsdag den 5. september 2019 kl. 16:15 i Einar Lundsgaard Auditoriet:
Her vil du få information om ansøgningsprocessen, stipendier mv. Herudover vil tre af dine 
medstuderende fortælle om deres oplevelser fra hhv. Karolinska Institutet, Medizinische 
Universität Innsbruck og Tokai University.  

RÅD OG VEJLEDNING
International Vejledning
Spørgsmål om udveksling:
Exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er:
•	 Tirsdag: kl. 11-13 
•	 Torsdag: kl. 13-15 
Lokale 23.1.03 (den gamle boglade) på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN, 
JAPAN ELLER USA I EFTERÅRET 2020 ELLER FORÅRET 
2021? SÅ LÆS MERE HER OG KOM TIL REJS-UD IN-
FORMATIONSMØDE DEN 5. SEPTEMBER!  
Hvornår på studiet:
Du har mulighed for at komme på udveksling til fakultetets oversøiske aftaler på 5. semester 
KA – ”Internationalt Perspektiv – Klinik i udlandet ” (2015- kandidatstudieordningen):

Hvornår:
Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 kl. 23:59.  

Informationsmøde torsdag den 5. september 2019 kl. 16:15 i Einar Lundsgaard Auditoriet:
Her vil du få information om ansøgningsprocessen, stipendier mv. Herudover vil tre af dine 
medstuderende fortælle om deres oplevelser fra hhv. Karolinska Institutet, Medizinische 
Universität Innsbruck og Tokai University.  

Råd og vejledning:
Spørgsmål vedrørende MEEI, Harvard Medical School rettes til
Læge Marie-Louise Hansen: louise_uhre@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald: chistian.von.buchwald@region.dk

Alle andre spørgsmål rettes til: 
International Vejledning
Spørgsmål om udveksling:
Exchange@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning er
•	 Tirsdag: kl. 11-13 
•	 Torsdag: kl. 13-15 
Lokale 23.1.03 (den gamle boglade) på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

Hvor Hvornår Studieplan i udlandet på ”Internationalt 
Perspektiv – Klinik i udlandet” på 5. 
semester kandidat 

Antal pladser pr. 
akademiske år 

AUSTRALIEN 
University of 
Sydney 

E2020 og 
F2021 

• 12 ugers kliniske kurser og 
• Kandidatspeciale  

4 (2 pr. semester) 

AUSTRALIEN 
Deakin 
University  

E2020 og 
F2021 

• 12 ugers kliniske kurser og 
• Kandidatspeciale 

4 (2 pr. semester) 

AUSTRALIEN 
University of 
Tasmania 

E2020 • 12 ugers kliniske kurser  
 

2  

JAPAN 
Tokai University 

E2020 og 
F2021 

• 12 ugers kliniske kurser (fast studieplan: 
Oto-rhino-laryngologi, dermatologi, 
oftalmologi, neurologi samt 
neurokirurgi).  

2 

USA - 
”UDVEKSLINGS-
PAKKE”: 8 uger 
(april og maj) 
ved University 
of Iowa 
kombineret 
med 4 uger i 
juni ved MEEI, 
Havard Medical 
School, Boston.   

F2021 • 12 ugers klinik  
Begrænsninger:  
• Du skal have bestået til og med 4. 

semester KA i efteråret 2018, således at 
du er på dit 5. semester KA på 
udvekslingstidspunktet.  

• Du skal have interesse for ØNH specialet, 
gerne i form af forskningsaktivitet eller 
anden erfaring inden for specialet.  

• Du skal have gode engelskkundskaber. 

2  

USA 
Houston 
Methodist 
Hospital, Texas 
Medical Center.  

F2020, 
E2020 og 
E2021 

• 12 ugers kliniske kurser  
Begrænsninger:  
• Du skal have bestået til og med 4. 

semester KA, således at du er på dit 5. 
semester KA på udvekslingstidspunktet.  

• Du skal minimum have minimum 7 i 
vægtet karaktergennemsnit (bachelor- 
og kandidatdelen).  

• Kun kirurgiske specialer udbydes.   
• Du skal have gode engelskkundskaber. 

4 (2 pr. semester) 

 

Nyt fra studenterpræsten
Kære studerende
Tillykke med optagelsen på medicinstudiet.
Håber begyndelsen indtil videre har været god. Studietiden er en dejlig tid for mange, 
men som livet i øvrigt kan det ikke være dejligt hele tiden. Der er meget arbejde og det 
kan føles som en sur pligt, eller som noget man skal. Men der er ikke én rigtig måde at læse 
på, ligesom der også er mange gode måder at leve på. Du skal finde din måde og din vej 
at gå. Det er nemmere og sjovere, hvis du går sammen med andre. Her i efteråret kan du 
også komme ud og gå bogstavligt talt. Den korte gåtur er for alle, som gerne vil gå en tur 
sammen med andre studerende. Der vil både være frisk luft og fokus på afstresning. Der er 
også den populære filosofiske svampetur senere på måneden. Husk at melde dig. Går du 
sur i det hele eller mister du orientering, så ring og få en samtale og hjælp til at finde vejen.

Den korte gåtur - arrangeres sammen med Pusterummet på SUND
Det er blevet populært at gå. Mange tager på Caminoen - men mindre kan også være godt. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen inviterer på en række korte gåture i København på en times 
tid, hvor man kan røre sig og slappe af i hovedet. Forhåbentlig i en god stemning, sammen 
med andre studerende. Gåturen vil være en vekslen mellem perioder, hvor der vandres i 
stilhed og perioder, hvor vi går og taler sammen to og to. Formålet er at få fjernet tankerne fra 
den almindelige tankestrøm og hverdagens problemer, for at skabe ro og opmærksomhed.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Første gang er 24. september.
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Gratis adgang

Filosofisk svampetur i Gribskov
De fleste kender en champignon, og de fleste ved, at der findes andre svampe. Nogle 
undrer sig måske over, hvorfor man ikke kan dyrke Karl Johan eller kantareller? Få svaret 
på turen, hvor vi samler svampe til at spise og ser på forunderlige svampe. Der vil være 
kyndig vejledning undervejs fra lektor og svampespecialist Flemming Ekelund. Lektor Claus 
Emmeche vil igangsætte den filosofiske samtale og undren, mens studenterpræsten vil 
holde en opbyggelig tale. Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. 
Hvis man vil samle svampe, er det praktisk med en lille kniv, en lille børste eller pensel med 
halvstive børster og en kurv. Turen arrangeres sammen med Center for Naturfilosofi og 
Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Tid og sted: Lørdag 28. september kl. 10
Vi mødes på Kagerup st. Fællesafgang fra Nørreport st. meddeles på Facebookbegivenheden.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Gratis adgang

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder 
ved præstens kontor.

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst 
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også 
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

FILMAFTEN I 
STUDENTERKLUBBEN

Efter pause vender filmaftenerne 
nu tilbage i Studenterklubben. Den 
anden tirsdag i hver måned viser vi 
sprøde film i Studklub, og som noget 
nyt kan du få lov til at være med til at 
bestemme, hvad der skal på skærmen! 
Hold øje med events på Studklubs 
facebookside. Det bliver godt! 

Kærlig hilsen
Studenterklubben



6     |    M E D I C I N E R R Å D E T             

M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

SATS MÅNEDMØDE – ANÆSTESILÆGE I UDLANDET
Nysgerrig på hvilke muligheder man har som anæstesilæge i udlandet, hvad det kræver og 
hvor fedt det er? Så kig forbi semesterets første månedsmøde onsdag den 4. september
Vi får besøg af Morten Bestle, der til dagligt er overlæge på intensiv afdelingen på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød. Han vil fortæller om hvordan man kan være anæstesilæge 
i andre lande gennem bl.a. sine erfaringer ved at have arbejdet i Australien
Der vil til månedsmødet være kage, snacks og slik samt noget at drikke. Bestyrelsen fortæller 
også lidt om hvad der er sket i SATS siden vi alle gik på ferie og hvad der er planlagt i den 
nærmeste fremtid samt lidt om hvad der er i støbeskeen af spændende sager til senere 
på året.

Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 4. september kl. 16.15 på Panum
Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv 
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.

Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

KURSUS I LUFTVEJSHÅNDTERING DEN 5/9 – FÅ PLAD-
SER TILBAGE!
Kurset der for alvor sporer sig ind på det anæstesiologisk speciale, Kursus i Luftvejshåndtering, 
er igen på kalender hos SATS og billetterne er klar til at blive revet væk. Kurset er en unik 
mulighed for at lære at hvordan man praktisk sikrer frie luftveje i alverdens situationer og 
hvordan man intuberer på rigtige mennesker
På kurset undervises først teoretisk i hvilke metoder, der kan anvendes til først at skabe og 
dernæst sikre den frie luftvej hos den akutte patient.

Efter den teoretiske gennemgang vil kurset foregå på dissektionssalen på Panum instituttet, 
hvor de gennemgåede metoder øves på donationsmateriale. Der får følelsen af hvordan man 
faktisk håndterer et laryngoskop og hvilke udfordinger man kan måde i luftvejshåndtering 
i klinikken og der er således rig mulighed for hands-on træning.

Der serveres aftensmad og drikkelse på kurset.

Hvem er du?
Medicinstuderende – bestået 3. semester
Det praktiske:
Kurset foregår på Dissektiossalen på Panum den 5. september i tidsrummet 16.30 – 21.00
Der udbydes 16 pladser, du kan tilmelde dig under kurser på sats-kbh.dk
Kontakt
Mathias Hindborg, mathiashindborg@gmail.com

Velkommen kære nye medstuderende (og velkom-
men tilbage til de gamle)!
Interessegrupper, eller basisgrupper på lokalt sprog, er en kernedel af det at være studerende 
på Panum. Vi har et fokus på plastikkirurgi og kirurgisk æstetik. Hvad laver vi så? Vi holder 
kurser og foredrag for de studerende og vi prøver at bygge bro mellem studerende og læger. 
Du kan se frem til kurser i suturering, brandsårkirurgi, CV-foredrag mm. 

Basis sutur 1
Vores 1. kursus er allerede d. 18. september. Det bliver et basiskursus i suturering for alle 
studerende, om du går på 1. eller 12.
Billetsalget åbner en uge før og der plejer at være rift om pladserne.
Basisgruppe bazar
D. 16. september har du mulighed for at møde os, høre mere om hvad vi laver, og høre mere 
om hvordan du kan engagere dig. Gå ikke glip af Panums halvårlig kagedag.
Stamcelle foredrag med Stig-Frederik Kølle og semesterets første månedsmøde 
D. 27. september har vi et foredrag om brugen af stamceller i rekonstruktionskirurgi. Samtidig 
holder vi semesterets første månedsmøde. Her kan du komme bagom kulisserne og se, 
hvordan vi arbejder i gruppen.

Følg med på Facebook: facebook.com/SPLASbasisgruppe

Dagbog fra AMEE
Dag 1: Vi mødtes i Kastrup Lufthavn og fløj til Wien, hvor vi skulle til en af verdens største konferencer om medicinsk uddannelse. Sent indkvarteret gik vi ud for at lede efter natmad og 
fandt den sagnomspundne ”Leo”-pølsevogn, den ældste pølsevogn i Wien, hvor man kunne bestille ostewürst på størrelse med en underarm.

Dag 2: Efter en masse søvn og med en solid morgenbuffet i maven, drog vi ud for at gå på opdagelse i Østrigs hovedstad. Der var et overordentligt højtryk over området, så temperaturen 
sneg sig op i det høje tyvere, og vi blev alle sammen hurtigt badet i vores egen sved. Wien var dog en smuk by at gå rundt i med masser af historiske bygninger, som heldigvis stadigvæk 
stod efter Anden Verdenskrig på trods af intenst bombardement. Der var også godt med kølige drikkevarer at indtage, men trods forfriskningerne, endte vi stadigvæk med at måtte tage 
tilbage til hotellet for at få et lille brusebad, inden aftensmåltidet skulle indtages. Vi faldt over et Gasthaus, hvor der blev serveret wienerschnitzel i lange baner til nogens fornøjelse og andres 
forargelse. Aftenens fornøjelser fortsatte på en lille bar, hvor vi fik lidt af de våde varer og delte røverhistorier med nogle af de udsendte fra Folkesundhedsvidenskab.

Dag 3: Der blev sovet og slappet af, så vores batterier var fuldt opladte til søndagens helt store begivenhed, nemlig åbningsceremonien ved AMEE 2019. Alle var dressed to impress og 
flere af os svedte som stukne grise, inden vi kom ind i det gigantiske kongresscenter, hvor løjerne foregik. Der blev holdt taler og klappet skuldre inden aftenens keynote speaker gik på og 
fortalte om, hvordan viden kan ændre studerendes syn på verdenen. Da formaliteterne var overståede, var der aftensmad og forfriskninger. Her var der mulighed for at snakke med andre 
uddannelsesinteresserede fra andre lande og byer, inden vi tog ned til en bar ved Donaukanal for at få en aftenskænk og snakke dagens begivenheder igennem.

Dag 4: Vi var ude af døren, inden vi havde fået øjne i ansigtet for at høre en finsk uddannelsesguru fortælle om, hvad medicinstudiet skal kunne for de studerende i fremtiden. Efter 
kaffepausen delte vi os op for at gå ud til forskellige sessioner og hørte om alt fra diagnostiske fejl til kønsdebatter i mindre lokaler. Alle havde muligheden for at vælge, hvad de helst ville 
tage til, så vi fik bredt interessefeltet godt ud. Om eftermiddagen var der to sessioner adskilt af en lille pause, hvilket gjorde, at vi var helt øre i hovedet af høre om team based learning, 
social accountability, ePortfolios osv., da vi endelig forlod den gigantiske klods af et messecenter. Destinationen var en restaurant ved floden, hvor vi indfandt os med mange af de andre 
udsendte fra KU på forskellige niveauer; studieleder, kursusledere mv. Der var en lækker burger på menuen og klokken 11 besluttede nogle af os at tage ud for at fortsætte hyggen, mens 
andre hellere ville hjem for at sove efter en lang dag med masser af nye indtryk.

Dag 5: Vi besluttede os alle sammen for at sove igennem den første forelæsning og møde veludhvilede op til dagens anden session. Nogle hørte om brug af big data til at forudsige 
studerendes opførsel, mens andre hellere ville høre om udvikling af fakultetet eller noget helt tredje. I modsætning til dagen før var der højt solskin til frokosten, og et par stykker udnyttede 
tiden til at springe i den nye rene Donau. Rent strukturelt lignede tirsdagen mandagen, men blot med noget anderledes indhold og da vi havde nået bristepunktet for indlæring, tog vi 
på en middelmådig italiensk restaurant for at få noget aftensmad. Vi drak nogle øl i på en café og mødtes med deltagere fra Århus og Odense på en rooftop bar, inden vi smuttede til køjs.

Dag 6: Konferencens sidste dag var der kun to sessioner, hvor vi var spredt for alle vinde til den første og samlet til den anden. Da AMEE-præsidenten havde sagt sine bevingede ord, tog vi 
ned for at bade i en kanal og spise græsk, inden den lange tur tilbage til København og et nyt semester kunne begynde. Nu glæder vi os til at bruge de ting, vi har lært.

Vigtige datoer i MedicinerRådet:
Næste månedsmøde: 11/9 kl. 17 på 1.sal i Studenterhuset
Aktivitetsdag om bachelor-studieordningen: 28/9 kl. 10 på 1.sal i Studenterhuset”

11/ 9 kl.17

Stud. Med. MSF søger nye medlemmer
Læger uden Grænsers studentergruppe søger nye medlemmer til at være med i vores 
fællesskab. Vi holder et informationsmøde torsdag d. 11/9 kl 15:15 i lokale 13.1.36, hvor alle er 
velkomne til at komme og høre lidt om Læger uden Grænser. Vi vil sørge for lidt forplejning 
i form af kage og noget underholdning relevant for vores gruppe.

Kom glad og vi glæder os! 
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Og vinderen er:

Caroline Kleis Schmidt!

Nu går den ikke længere. Der skal kåres en vinder af “Medicinske og 
Kirurgiske Cases I og II”, kærligt sponsoreret af FADLs Forlag.  For at 
sikre en fuldstændigt retfærdig udvælgelsesproces har vi anvendt 
et højtteknologisk EDB-program fundet på det verdensvide 
internet. Hele proceduren er selvfølgelig dokumenteret på MOKs 
instagram @medicinermok. Without much further ado, her kommer 
algoritmens udvalgte.

Men der er ingen grund til at hvile 
på laurbærene. Det går nemlig løs 
igen inden længe, når vi udlodder 
FADLs “Medicin” og “Kirurgi”. Det 
bliver en udfordring ud over det 
sædvanlige - Så har vi ikke sagt 
for lidt...

Af Johan \\ MOK-red.

5 tegn på at du har haft en god sommer 

1. Du har brækket noget - det gør sommeren væsentlig spændende. Du har 
altid en icebreaker i form af fortællingen om din vilde druktur eller din kitesurf 
ulykke.

2. Du har drukket 7 + genstande ugentligt som kvinde og 14+ ugentligt som 
mand.

3. Du er blevet brun. Brunere end nogensinde før og dine tan-lines står skarpt 
og giver dig en flot bikini. Du har ikke fulgt de tre S’er (eller var det fire?).

4. Du har været på adskillige hikingture i både den danske og franske natur. 
Dette har resulteret i et flot erythema migrans på låret - gratis tattoo.

5. Du har spist godt! Mindst 5 is om dagen, og kulsorte kanter på dit grillkød.  
Ingen kvaler, fremtiden betaler



TR-gruppen består af tre tillidsrepræsentanter, som ansættes for ét år ad gangen. TR 
arbejder med at varetage FADL-medlemmernes interesser. FADL har pt. to TR og skal 
derfor ansætte en tredje. De har følgende arbejdsopgaver:

• Assistance til FADL-medlemmer, der har spørgsmål eller problemer med deres løn- og 
arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø på en af FADLs overenskomster (SPV-/VT-overenskomsten,
lægevikaroverenskomsten og simulationsoverenskomsten). 
• Støtte medlemmer, der overvejer at rejse en sag overfor deres arbejdsgiver og af den 
ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til arbejdsgiveren.
• Halvårlig deltagelse på holdmøderne på Københavns Vagtbureaus faste FADL-vagthold 
for at drøfte ansættelsesmæssige emner.
• Deltagelse i møder med Københavns Vagtbureau om konkrete sager og generelle tiltag 
overfor SPV-og VT-vagttagere.
• Orientere nyuddannede SPV’ere om deres løn- og ansættelsesvilkår som sygeplejevikarer.
• Støtte FADLs arbejdsmarkedsudvalg; især med at udvikle flere og nye jobmuligheder for
lægestuderende i hele Danmark.

Juristerne i FADLs Hovedforening hjælper tillidsrepræsentanterne i juridiske spørgsmål 
og overtager sager, som TR ikke kan løse i direkte dialog med medlemmerne og 
deres arbejdsgiver. Som en del af den direkte kontakt til FADL-medlemmer om deres 
arbejdsforhold (ca. 35-45 timer pr. semester), vil tillidsrepræsentanterne på skift få fast 
kontortid på ca. 3 timer hver anden uge til sagsbehandling og udviklingsarbejde rettet 
mod FADLs medlemmer. Denne ordning er ny, og den nye tillidsrepræsentant får derfor 
mulighed for at bidrage til udviklingen af dette nye arbejdsområde.

Du bliver ansat i FADL København. Aflønning sker efter SPV-overenskomsten for 
lægestuderende. Arbejdstiden er fleksibel og aftales mellem de tre tillidsrepræsentanter 
for et semester ad gangen.

FADL København søger ny tillidsrepræsentant (TR)

Krav til ansøgere 

Du skal:
• Være medlem af FADL
• Have bestået SPV-kursus
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde eller andre poster i FADL er en fordel men ikke et krav.

Semestertrin er underordnet. Tillidsrepræsentantarbejdet er dynamisk og i udvikling, hvorfor vi 
gerne ser, at du har en masse gå-på-mod, og i samarbejde med TR-gruppen og FADLs politisk valgte 
lægestuderende kan komme med gode ideer og føre dem ud i livet. Det er et spændende og fleksibelt 
arbejde, som man lærer meget af.

Send din ansøgning til tillid@fadl.dk. Ansøgningsfristen er d. 16. september kl. 12.
Ansættelsessamtaler er d. 24. september om eftermiddagen.

Med venlig hilsen
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter



DAGSORDEN
1. Velkomst

2. Formalia
    a. Valg af dirigent
    b. Valg af referent

3. Beretninger fra FADL København
    a. Bestyrelsen og repræsentantskabet
    b. Kursusudvalget
    c. Arrangements- og foredragsudvalget
    d. Medlemsfordelsudvalg

4. Beretning fra FADL Københavns vagtbureau
    a. Hovedforeningen
    b. Nationale udvalg
        i. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
        ii. Uddannelsespolitisk udvalg
        iii. Nationale medlemsfordelsudvalg
        iv. Overenskomstudvalget
        v. Lægevikargruppen
        vi. Universitetsansattes udvalg
    c. Forlaget

5. Vedtægtsændringer

6. Afslutning af valghandling

7. Eventuelt

8. Valgresultat

Har du lyst til at være en aktiv del af et landsdækkende fællesskab af engagerede 
lægestuderende? Så stil op til repræsentantskabet. Sammen arbejder vi for 
Danmarks bedste løn- og arbejdsforhold, et arbejdsmarked som udvikler 
vores lægelige kompetancer og en af verdens bedste lægeuddannelser..

Du kan stille op til valget indtil onsdag den 25. september kl. 12.00.

Har du spørgsmål eller vil du blot høre mere, så kom til uforpligtende 
intro i FADL-huset

Tirsdag den 17. september fra 16-17
Onsdag den 18. september fra 17-18

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABT – STIL OP

Infomøder i FADLs 

kantine. Kom og hør 

om, hvad det vil sige

at være repper!

Mandag den 14. oktober klokken 16.00 
afholder FADL København generalforsamling.

Lokaliteten er endnu ikke besluttet, men vi 
lover det bliver et brag af en generalforsamling 
med alt hvad det indebærer af beretninger, 
valghandling, aftensmad, underholdning og 
fremragende stemning.

Tilmeld dig på mit.fadl.dk så vi ved hvor 
meget aftensmad vi skal stille med.

Vel mødt!

FADL København
Generalforsamling 2019



KURSUSPLAN E2019
AKUT ABDOMEN
D. 05.11 & 06.11
KL. 16.15 - 20.15

AKUT MEDICIN
08.10 & 09.10 & 10.10
ELLER
12.11 & 13.11 & 14.11
KL. 17.00 - 21.00

AKUT PÆDIATRI
02.10 & 03.10
KL. 17.00 - 21.00

EKG
25.11 & 26.11 & 28.11
KL. 16.15 - 20.15

ELEKTROLYT OG
VÆSKEBALANCE
12.11 & 13.11
KL. 16.15 - 20.15

P R I S E N  F O R  D E LTA G E L S E  P Å  D E 
OPKVALIFICERENDE KURSER ER 75 KR/DAG 
(MED UNDTAGELSE AF PRÆKLINISK KURSUS)

Du kan læse mere om de enkelte kurser på fadl.dk

HÆMATOLOGI
06.11 & 07.11
KL. 16.15 - 20.15

INFEKTIONSMEDICIN
30.10 & 31.10
KL. 16.15 - 20.15

KARDIOLOGI
04.11 & 05.11 & 07.11
ELLER
21.10 & 22.10 & 24.10
KL. 16.30 - 21.00

NEUROLOGI 2 DAGE
21.10 & 22.10
KL. 17.00 - 21.00

NEUROLOGI 3 DAGE
18.11 & 19.11 & 20.11
KL. 17.00 - 21.00

ORTOPÆDKIRURGI
OG SKADESTUE
04.11 & 05.11
ELLER
18.11 & 19.11
KL. 16.15 - 20.15

PRÆKLINISK KURSUS
21.11
KL. 16.30 - 21.00

PSYKIATRI 3 DAGE
15.10 & 16.10 & 17.10
ELLER
11.11 & 12.11 & 14.11
KL. 16.15 - 20.15

SÅR OG SUTUR
14.10
KL. 16.15 - 20.15
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I sidste uge kunne man læse om et fransk par, som blev 
anholdt i Sardinien for at have læsset deres bil med 40 kg 
sand og forsøgt at tage det med til Frankrig. De risikerer 
nu op til 6 års fængsel.
Men hvad skal de med så store mængder sand? Og hvorfor 
er de italienske myndigheder overhovedet interesseret i 
at bruge ressoucer på at stoppe et excentrisk par? 

Forklaringen ligger i, at det faktum, at det mange steder 
i verden er ulovligt at fjerne sand fra strande. Idet det 
franske par netop har gjort dette, har de begået ”Sand 
theft”. ”Sand theft” er et udbredt fænomen, som ses verden 
over. Begrebet Sand theft betyder, at personer fjerner 
store mængder sand fra en strand. Dette er et problem, 
eftersom fjernelse af store mængder sand udgør en stor 
risiko for, at dele af stranden forsvinder. I enkelte tilfælde 
er hele strande forsvundet. Dette skete bl.a. i Jamaica i 
2008. Andre steder medfører ulovlig fjernelse af sand, at 
strandbreder forsvinder, som det fx ses ved Sungai Kuang 
bredden i Malaysia. En sammenfældning af strandbredden 
vil medføre at omkring 200 huse placeret langs med 
bredden vil kollapse. Også i Sardinien har strandene i de 
seneste år mistet store mængder sand. Hvert år mister 
strandene i Sardinien over et ton sand.

Et vigtigt materiale
Selvom sand af de fleste almindelige mennesker betragtes 
som en hyggelig lille souvenir eller ubrugeligt skidt, så er 
det et vigtigt materiale. Det anvendes bl.a. i byggebrancen 
og i telekommunikation. I byggebranchen anvendes der 
estimeret 50 milliarder ton sand til at bygge huse. Desuden 
anvendes sand også til at ekstrahere silica, som bruges til 
lave batterier i Iphones og chips i tablets.

Sand Mafiaen
Til trods for at ørkenerne er fyldt med sand, så er vi ved 
at løbe tør. Sandet i ørkenerne kan ikke bruges, fordi 
ørkensand er for fint. Hvorimod sand fra strand –, sø – og 
flodbreder er velegnet. Den tiltagende mangel på sand 
har ført til en stor efterspørgsel på sand, hvilket har affødt 
en ”Sand mafia”. Her kommer det franske par ind i billedet. 
Folk, som det franske par, smugler nemlig store mængder 
sand ud af et land og sælger det videre på nettet. Andre 
arbejder som minere i et ulovligt sandmineri. Sandminere 

er særligt udsatte. Minerne arbejder for det dobbelte af 
hvad, de ville tjene ved at arbejde som landarbejdere i 
marken. Til gengæld er de ikke beskyttede af en autoritet 
og er derfor i skæbnens vold. Nogle steder bor de i telte 
tæt på flodbreder. Her er både mand og telt i fare for at 
blive skyllet væk ved oversvømmelse. Minerne arbejder for 
bagmænd, som sælger sandet videre eller eksporterer det 
til andre lande. Blandt de store købere er Kina og Indien. 
Mellem 2011 og 2014 har Kina fx forbrugt mere beton 
(bestående hovedsageligt af sand) end USA har anvendt 
gennem hele det 20. århundrede. 

Heldigvis er myndighederne på sagen … eller?
Ikke alle steder går det helt så godt med politiindsatsen 
som i Sardinien. I Indien har delstaten Uttar Pradesh indført 
et forbud mod sandmineri. I praksis er en lang række 
indflydelsesrige indre involveret heriblandt forretningsfolk 
og politikere. Også politiet selv er involveret. Bagmændene 
bag det ulovlige sandmineri har øget prisen på et vognlæs 
sand med 150 – 300 % som konsekvens af, at politiet 
kræver en andel af de tjente penge.

Et formål, som dræbes for 
At bekæmpe et ulovligt sandmineri kan være farligt.  
De som forsøger på dette risikerer livet. I 2018 blev 
journalisten Sandeep Sarma kørt over af en lastbil efter 
at have taget billeder af en politibetjent, som modtog 
bestikkelse for at ignorere et ulovligt sandmineri. Det er 
dog ikke kun journalister, som har måtte lade livet. I maj 
samme år blev en politibetjent i den indiske delstat Andhra 
Pradesh dræbt, da han sammen med fem andre kollegaer 
forsøgte at stoppe illegale sandminere.

Hvornår løber vi tør for sand?
En central problemstilling ved den tiltagende sandmangel 
er, at der reelt ikke vides hvor meget sand, der er tilbage. 
Flere har dog givet et bud. Myndighederne i Vietnam har 
i første halvdel af 2019 været ude at sige, at landet vil løbe 
tør for sand i 2020. Værre ser det dog ud i andre egne af 
verden, hvor sandreserver allerede er udtømte. 

Sig ”farvel” til din Iphone og ”goddag” til Sand-Mafiaen

Mok - Red\\ Gabriela
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FREBAR-EDITION

Mandagsmøde

Afholdes hver 
mandag kl. 17 i 

Studenterklubben så 
længer der er åbent.

Alle er velkommende  
og alle må giver deres 

mening til kende.

HG-Intro

Afholdes mandag d. 
09/09 og 16/09.

En kort introduktion 
til fælleskabet i HG og 

studenterklubben.

Pstt.. Der er 
aftensmad  + 

klub100

Kaffevagt

Find  gratis kaffe/the 
i studenterklubben 

alle Hverdage fra kl. 
11-17

Du har samtidig 
mulighed for at købe 

snacks og låne et 
gratis brætspil.

På fredag er der laaaaaaaang fredagsbar.
Vi åbner allerede kl. 11 og fester indtil 23:45. 

Så kom ned og fest! 

Du kan læse meget mere om alt dette på vores 
facebookside:

 “Studenterklubben på Panum (Officiel)” 

NU PÅ FReDAG


